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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

 
Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan 

perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, siswa 

belajar berbagai macam hal.  

Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang 

sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan 

dan pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam prestasi 

belajarnya. Namun dalam upaya meraih prestasi belajar yang memuaskan 

dibutuhkan proses belajar.  

Proses belajar menurut  Muhibbin (2004) dapat diartikan sebagai tahapan 

perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri 

individu, perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang 

lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Hardjo dan Bajuri (2006) 

mengemukakan bahwa proses belajar mengajar di sekolah bersifat kompleks, 

karena di dalamnya terdapat aspek pedadogis, psikologis dan didaktis.  
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 Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. 

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya 

penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang siswa yang mengikuti 

suatu pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian 

terhadap hasil belajar seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana telah 

mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. 

 Prestasi belajar menurut Muhibbin (2004)  yaitu keberhasilan siswa 

mencapai tutjuan  atau prestasi yang dicapai seseorang . Banyak orang yang 

berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang 

harus memiliki  motivasi berprestasi yang tinggi, karena motivasi berprestasi 

merupakan suatu dorongan dalam belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan 

prestasi belajar yang optimal.    

Kaitannya dengan dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi, 

prestasi belajar dapat di lihat dari IP (Indeks Prestasi). Indeks prestasi merupakan 

nilai evaluasi seorang mahasiswa selama jenjang perguruan tinggi baik tahap 

sarjana maupun tahap doctoral. IP (Indeks Prestasi) menjadi tolak ukur 

kecerdasan akademik seseorang dalam bidang tertentu. Indeks Prestasi yang tinggi 

menjadi sasaran utama mahasiswa-mahasiswa agar memiliki akses yang lebih 

mudah dalam berbagai hal, dari perihal mengajukan beasiswa, program pertukaran 

pelajar, melamar pekerjaan di perusahaan yang bagus, melanjutkan jenjang yang 

lebih tinggi serta menjadi suatu kebanggaan bagi diri sendiri maupun keluarga. 

Namun untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi bukan suatu hal yang mudah.  

Menurut  Hardjo dan Bajuri (2006) faktor yang menentukan prestasi belajar 
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adalah motivasi untuk berprestasi. Sering di jumpai mahasiswa yang memiliki 

intelegensi yang tinggi tetapi prestasi yang dicapainya rendah, akibat kurangnya 

dorongan untuk berprestasi. 

Sejalan dengan pendapat di atas maka McClleland dan Atkinson 

(Wuryani, 2002) berpendapat bahwa motivasi yang paling penting untuk psikologi 

pendidikan adalah motivasi berpestasi, di mana seseorang cenderung berjuang 

untuk mencapai sukses atau memilih suatu kegiatan yang berorientasi untuk 

tujuan sukses atau memilih gagal. Motivasi tumbuh karena ada keinginan untuk 

bisa mengetahui dan memahami sesuatu dan mendorong serta mengarahkan minat 

belajar individu sehingga sungguh-sungguh untuk belajar dan termotivasi untuk 

mencapai prestasi. Menururt Iskandar (2009) Motivasi belajar bisa timbul karena 

faktor intrinsik atau faktor dari dalam diri individu yang disebabkan oleh 

dorongan atau keinginan akan kebutuhan belajar, harapan, dan cita-cita. Faktor 

ekstrinsik juga mempengaruhi dalam motivasi belajar. 

 Motivasi yang kuat dalam diri individu akan meningkatkan minat, 

kemauan dan semangat yang tinggi dalam belajar, karena antara motivasi dan 

semangat belajar mempunyai hubungan yang erat. Pada intinya motivasi 

merupakan kondisi psikologis yang mendorong sesorang untuk melakukan 

sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri individu yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan  belajar, sehingga diharapkan tujuan 

dapat tercapai. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kesehatan badan. 
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Pancaindera, intelegensi, sikap, dan sikap motivasi. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat.   

 Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang kaitan beberapa faktor 

internal pada diri mahasiswa  dengan hasil prestasi belajar yang dicapai oleh 

mahasiswa. Faktor-faktor internal tersebut di antaranya adalah faktor intelektif 

yaitu kecerdasan mahasiswa dan faktor non intelektif yaitu motivasi berprestasi. 

Faktor intelektif (kecerdasan) mempunyai pengaruh yang cukup jelas dalam hal 

pencapaian hasil belajar. Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif 

tinggi cenderung lebih baik prestasi belajarnya dibandingkan dengan seseorang 

yang memiliki kecerdasan yang relatif rendah. Namun demikian, faktor 

kecerdasan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan prestasi yang akan 

dicapai siswa. Faktor non intelektif di antaranya adalah motivasi.  Seseorang yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung lebih baik prestasi belajarnya 

dibandingkan dengan seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang relatif 

rendah. Kebiasaan belajar merupakan pola belajar yang ada pada diri individu 

yang bersifat teratur dan otomatis. Kebiasaan bukanlah bawaan sejak lahir, 

melainkan kebiasaan itu dapat dibentuk oleh individu serta lingkungan 

pendukungnya. Suatu tuntutan atau tekad serta cita-cita yang ingin dicapai dapat 

mendorong seseorang untuk membiasakan dirinya melakukan sesuatu agar apa 

yang diinginkannya dapat tercapai dengan baik. Kebiasaan belajar yang baik akan 

dapat meningkatkan prestasi belajar seseorang, sebaliknya kebiasaan belajar yang 

tidak baik cenderung menyebabkan prestasi belajar seseorang menjadi rendah. 
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 Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan peneliti 

terhadap A. F (salah satu dosen perguruan tinggi di Surakarta) di dapat informasi 

bahwa selama pengalaman mengajar mahasiswa selama 2 tahun lebih, motivasi 

berprestasi mahasiswa 75% baik. Disamping itu ada sebagian kecil yang kurang. 

Dari motivasi berprestasi yang baik maka berdampak pada prestasi yang baik 

juga, namun ada juga yang motivasinya baik tapi prestasinya kurang. Indikasi 

motivasi berprestasi mahasiswa di lihat dari proses belajar mengajar seperti 

keaktifan mahasiswa, kedisiplinan, kehadiran, kesungguhan mahasiswa mengikuti 

pelajaran.  

 Permasalahan tentang prestasi belajar yang kurang dimiliki oleh 

mahasiswa karena kurangnya motivasi dalam berprestasi sehinngga pencapaian 

terhadap prestasi belajar yang kurang merupakan masalah yang menarik. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu hubungan antara motivasi berprestasi 

dengan prestasi belajar . 

 Atas dasar pemasalahan tersesbut maka timbul pertanyaan dalam 

penelitian ini, yaitu: apakah ada hubungan motivasi berprestasi terhadap prestasi 

belajar mahasiswa. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka 

judul dalam penelitian ini, yaitu: “Hubungan antara motivasi berprestasi dengan 

prestaasi belajar mahasiswa”.       

 

 



6 
 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui: 

1. Hubungan antara motivasi berprestasi dengan pretasi belajar pada 

mahasiswa. 

2. Tingkat motivasi berprestasi mahasiswa. 

3. Tingkat prestasi belajar mahasiswa. 

4. Peran atau sumbangan efektif motivasi berprestasi terhadap prestasi 

belajar pada mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

      Hasil penelitianin ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dekan 

FE-UNS untuk terus meningkatkan mutu pendidikan   

2. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi 

dosen FE-UNS untuk selalu memacu motivasi berprestasi mahasiswa 

sehingga  didapat prestasi belajar mahasiswa yang tinggi. 
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3. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

  Hasil peneltian ini dapat memberikan masukan bagi para 

mahasiswa FE-UNS agar  bisa lebih termotivasi dalam belajar dan 

meningkatkan prestasinya. 

4. Ilmuwan Psikologi.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi bagi ilmuwan psikologi sehinggga dapat mengembangkan ilmu 

psikologi khususnya psikologi pendidikan yang berkaitan dengan 

hubungan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar. 

5. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

sehingga bisa melakukan penelitian serupa dengan sasaran populasi atau 

wilayah, pendekatan penelitian, serta instrumen pengumpul data yang 

lebih teliti.  

 

 

 

 

 

 

 


